Tesi
PŘIROZENĚ KRÁSNÁ

TESI – PŘIROZENĚ KRÁSNÁ
Novou kolekci vodovodních baterií TESI charakterizuje zdařilá kombinace přímek a ladných
křivek. Jasný, nezaměnitelný design dodává této kolekci nadčasově moderní vzhled, který
bude perfektně ladit s ostatním vybavením Vaší koupelny. Kolekce TESI zdárně pokračuje
v tradici ostatních Ideal Standard vodovodních baterií a nabízí designově zdařilé a perfektně
funkční výrobky, které jsou velmi variabilní a hodí se tak do téměř jakéhokoliv interiéru.
Ideální v kombinaci s kolekcemi sanitární keramiky a nábytku TESI a CONNECT AIR.

ÚSPORA VODY
Omezovač průtoku ekonomicky
a ekologicky snižuje plýtvání vodou.
OMEZOVAČ TEPLÉ VODY
Snadno nastavíte maximální
teplotu vody přímo na kartuši.

Za návrhem vodovodních baterií Tesi
stojí renomované designové studio
ARTEFAKT (DE).

EASY-FIX
Jednoduchý a rychlý upevňovací
systém pro stojánkové baterie.

UMYVADLOVÉ BATeRie Tesi
PRO KAŽDOU PŘÍLeŽiTOsT –
A V TÉMĚŘ VŠeCH VeLiKOsTeCH

Piccolo

289 mm

212 mm

159 mm

124 mm

139 mm

149 mm

Standard

301 mm

Výška a vývod:

180 mm

Grande

190 mm

S otočným vývodem

200 mm

S vysokým vývodem

Kolekce Tesi Vás překvapí svým rozsahem – k dispozici je 5 různých velikostí a typů stojánkových
umyvadlových baterií. Tato kolekce je skutečně všestranná a dovolí Vám tak kreativně realizovat
všechny nápady a vaše požadavky na komfort při používání umyvadlové baterie..

Umyvadlová baterie Tesi s otočným
vysokým vývodem: tato baterie nabízí
maximální flexibilitu. Díky ovládací
páce na straně těla baterie
a otočnému vývodu nebude ani
mytí hlavy žádným problémem.

Jako socha se baterie Tesi
s vysokým vývodem tyčí nad
umyvadlem na desce a nabízí tak
dostatek prostoru k umytí rukou.

VANOVÉ
A SPRCHOVÉ
BATERIE TESI
NEJKRÁSNĚJŠÍ
ZPŮSOB JAK
SE VYKOUPAT
NEBO
VYSPRCHOVAT
Sprchové a vanové baterie kolekce Tesi doplňují svým vzhledem elegantní umyvadlové baterie
a následují jejich čisté linie, které jsou pro tuto kolekci charakteristické.

Tesi nástěnná sprchová baterie: Přímočarost do
posledního detailu. Geometricky tvarované rozety
plně zakrývají přívod teplé a studené vody.

Tesi podomítková vanová baterie:
Také podomítkové modely kolekce Tesi se
mohou pochlubit konzistentním designem.
Ultra ploché rozety přispívají k celkově
dokonalému vzhledu.

JEDNO ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY PŘÍPADY
Podomítkové modely baterií Tesi jsou kompatibilní s universálním podomítkovým dílem
Easy-Box s obzvláště jednoduchou a flexibilní instalací FAST-Fix. Díky vylepšenému
těsnicímu systému DICHT-Fix má podomítková baterie trojité těsnění, které chrání proti
vodě a vlhkosti zevnitř i zvenku. EASY-Box je vyroben v souladu s EN 1717 (ochrana pitné
vody) a DIN 4109 (zvuková izolace v budovách) – třída 1.

PORTFOLiO VÝROBKŮ

VYBeRTe si sVOU
VODOVODNÍ BATeRii Tesi
UMYVADLOVÉ BATeRie
Všechny umyvadlové baterie mají průtok 5l/min

Umyvadlová baterie Piccolo
A6566AA s odtok. garniturou
A6568AA bez odtok. garnitury

Umyvadlová baterie
A6567AA s odtok. garniturou
A6569AA bez odtok. garnitury

Umyvadlová baterie GRANDE
A6563AA s odtok. garniturou

Umyvadlová baterie
s vysokým vývodem
A6573AA s odtok. garniturou
A6575AA bez odtok. garnitury

BiDeTOVÁ BATeRie

Umyvadlová baterie
s otočným vývodem
A6571AA s odtok. garniturou

Umyvadlová baterie
podomítková
A6578AA nadomítkový díl
A5948NU podomítkový díl

VANOVÉ BATeRie

Vanová baterie nástěnná
A6583AA

Vanová baterie podomítková
A6586AA nadomítkový díl
A1000NU podomítkový díl

Bidetová baterie (5l/min)
A6579AA s odtok. garniturou

sPRCHOVÉ BATeRie

Vanová baterie nástěnná
se sprchovým příslušenstvím
(sprchová hadice 150 cm,
1-fukční ruční sprcha,
pevný držák sprchy)
A6584AA

Sprchová baterie nástěnná
A6581AA

Sprchová baterie podomítková
A6585AA nadomítkový díl
A1000NU podomítkový díl
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